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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian Rika Soleo, 2017 melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL (Studi 

kasus Pada PT Bank Mandiri Tbk)” adapun hasil penelitian ini sebagai 

berikut : rasio CAR. KAP, DPN, ROA, BOPO, dan LDR berada dalam 

peringkat 1 mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan 

mampu megatasi pengaruh negatif kondisi perkonomian industri 

keuangan. Adapun perbedaan dengan judul yang saya teliti yaitu terletak 

pada perbedaan rasio dimana penelitian ini menggunakan rasio KAP dan 

DPN untuk mengukur asset dan Management.1 

2. Penelitian Kurniawati Retno Utami, 2016 “ Analisis Kesehatan Bank 

Umum Syariah Dengan Metode CAMEL dan RGEC Periode 2012-2014” 

adapun hasil penelitian ini sebagai berikut : diketahui bahwa penilaian 

tingkat kesehatan bank BMI, BSM, BVS, dan BMBS dengan 

menggunakan metode CAMEL dan RGEC ini menunjukkan predikat 

kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang teah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. Keempat bank tersebut mengalami penurunna kinerja 

keuangan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal, 

yaitu kejolak perekonomian Indonesia dan melemah nilai uang rupiah. 

Bank umum syariah dapat meningkatkan kemam mapuan aset, 

                                                             
1 Rika Saleo, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL 

(Studi Kasus Pada PT. Bank Mandirir Tbk)” Dalam Jurnal EMBA. Vol. 5, No. 2, Juni 2017, h. 

2143-2149 
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pengelolaan modal, serta pendapatan operasional, sehingga kualitas laba 

bank dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Adapun perbedaan 

dengan penilitian yang saya angkat yakni, terdapat pada metode yang 

digunakan oleh pihak penulis yang menggunakan merode CAMEL dan 

RGEC sedangkan peneilitian saya hanya sebatas menggunakan metode 

CAMEL saja.2 

3. Penelitian Dwi Febriana Paputungan, 2016 “Penilian Tingkat Kesehatan 

Bank Menggunakan Metode CAMEL pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cab. Manado Periode 2010-2015” adapun hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kinerja keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cab. Manado untuk Rasio CAR, CAP, PPAP, NPM, ROA, BOPO, LDR 

dikategorikan dalam kelompok sehat. Perbedaan penelitian yang saya 

angkat terdapat pada rumus yang telah dipaparkan diatas diamana 

penelitian ini menggunakan rasioa CAP, PPAP dalam menentukan 

kesehatan aset, sedangkan dalam peneltian saya untuk mengukur 

penilaian asset menggunakan rasio Non Performance Loan (NPL).3 

4. Penelitian Sumani dan Lia Racmhawati, 2013 melakukan pnelitian 

dengan judul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan 

Menggunakan Metode CAMELS Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 

2006-2010” adapun hasil penelitian ini sebagai berikut: faktor Capital 

                                                             
2 Kurniawati Retno Utami, Analisis Tinkgat Kesehatan Bak Umum Syariah Menggunakan 

Metode CAMEL dan RGEC PERIODE 2012-2014. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) 
3 Dwi Febriana Paputungan, “penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan 

metode CAMEL Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabanag Manado periode 2010-2015” dalam 

Jurnal EMBA. Volume 4. No. 3 Tahun 2016. h. 729-740 
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(permodalan) Rasio KPMM masih pada peringkat yang ke satu dan 

berpredikat sangat baik. Faktor Asset Quality kondisi kualitas Asset 

tergolong cukup sehat. berdasarkan hasil analisis dari kuisioner yang 

telah diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial 

bank syariah mandiri dalam keadaan sangat baik. Faktor Rentabilitas 

diukur dengan dua Rasio, yaitu Rasio NOM dan rasio ROA. Posisi 

Rentabilitas pada telah mengalami kenaikan nilai rasio dan kestabilan 

peringkat, serta mempunyai predikat yang sangat baik. Posisi Likuiditas 

cukup baik selama tahun analisis, walaupun ada kecenderungan 

penurunan. Posisi sensitivitas pada berpredikat sangat baik. Adapun 

perbedaan dengan judul yang akan saya teliti yakni terdapat pada metode 

penelitian yang dipaparkan diatas menggunakan tolak ukur CAMELS 

sedangkan penelitian yang akan saya lakukan hanya sebatas CAMEL.4 

5. Penelitian Amalia Muslimawati, 2015 “Analisis Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS pada 

Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2013”. Adapun hasil dari 

penelitian ini sebagai berikut : Hasil analisis yang diperoleh 

menunjukkan kekuatan dan kerentanan dari bank yang di analisis. Rasio 

rasio keuangan CAR, ATTM, NPA, NPV, ROA, NOM, FDR, QUICK 

RATIO dijadikan sebagai parameter untuk meningkatkan kinerja dan 

kesehatan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Adapun perbedaan 

                                                             
4 Sumami dan Lia Rachmawati, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan 

Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2006-2010.” dalam Jurnal 

Orasi, Volume 7, No. 1. Desember 2013, h. 41 
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dengan judul yang akan saya teliti yakni terdapat pada metode penelitian 

yang dimana yang telah dipaparkan diatas menggunakan tolak ukur 

CAMELS sedangkan penelitian yang akan saya lakukan hanya sebatas 

CAMEL.5 

B. Laporan Keuangan Perbankan 

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu.6 Dalam 

praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara 

serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau 

standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah 

dibaca dan di mengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat 

penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Disamping itu banyak 

pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang 

dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditor, investor, maupun para 

supplier.7 

Laporan keuangan sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan 

untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode 

tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui 

kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga akan 

                                                             
5 Amalia Muslimawati, Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan 

Menggunakan Metode CAMELS Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013. (Skripsi 

Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2015), h 7 
6 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.  4 
7 Ibid, h 7 
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menentukan langkah apa yang ada baik dan kelemahan maupun kekuatan 

yang dimilikinya.8 

1. Pengertian Laporan Keuangan Perbankan 

Menurut Birgham Dan Hoston laporan keuangan adalah beberapa 

lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis diatasnya tetapi penting 

juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada dibalik angka 

tersebut.9 

Sedangkan Menurut Subramanyam menyatakan bahwa laporan 

keuangan merupakan produk proses laporan keuangan yang diatur oleh 

standar dan aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme 

pelaksanaan dan pengawasan perusahaan. Pemahaman mengenai 

lingkungan pelaporan keuangan perlu disertai pemahaman tujuan dan 

konsep yang mendasari informasi akuntnsi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Pengetahuan ini akan membantu dalam melihat posisi keuangan 

yang sesungguhnya dan kinerja perusahaan dengan lebih baik.10 

2. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian 

mengenai kondisi keuangan perusahaan yang berdasarkan analisa terhadap 

rasio keuangan perusahaan.11 Pihak yang berkepentingan sangat 

memerlukan hasil dari pengukuran kerja keuangan perusahaan untuk dapat 

                                                             
8 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.  4 
9 Birgham Dan Houston, Dasar-dasar Manajemen Keuangan. (Jakarta: Salemba Empat, 

2010), h. 12 
10 Subramanyam, KR dan John, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Salemba empat, 

2010), h. 9 
11 Munawir, Analisa Laporan Keuangan. (Yogyakarta : Liberty. 2010), h. 30 
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melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam 

menjalankan kegiata operasionalnya. Kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar.12 

3. Arti Penting Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan dasar bagi upaya analisis tentang suatu 

usaha, sehingga harus mengerti arti dari laporan keuangan. Arti dari 

laporan keuangan yaitu keseluruhan aktifitas-aktifitas yang bersangkutan 

dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dan biaya 

minimal dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan serta usaha-

usaha untuk menggambarkan dana tersebut seefisien mungkin.13 

4. Unsur-unsur Laporan Keuangan Perbankan 

Laporan keuangan menggambarkan dampak dari transaksi dan 

peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar 

menurut karakteristik ekonominya. Unsure yang berkaitan secara langsung 

dengan pengukuran posisi keuangan (neraca) adalah aktiva, kewajiban, 

dan ekuitas. Sedangkan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam 

laporan rugi-laba adalah penhasilan dan beban. Pos-pos tersebut 

didefinisikan sebagai berikut :14 

 

                                                             
12 Irham Fahmi.  Analisis Laporan Keuangan (Bandung : Alfabeta, 2012), h.  2 
13 Meilani Purwanti. ”Konsep Dasar Laporan Keuangan Dan Analisis Laporan Keuangan, 

dalam Jurnal Study and Accounting Research”  Vol. XIII No. 1 2015, h. 9 
14 Ibid, h. 9 
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a. Neraca  

Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi 

keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud 

adalah memuat jumlah kekayaan (assets) dan jenis-jenis yang dimiliki 

(disisi aktiva), memuat kewajiban-kewajiban jangka pendek maupun 

jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) dari suatu bank (disisi 

passiva). Sedangkan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam 

laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Penyusunan 

komponen dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh 

tempo. Pos-pos tersebut di definisikan sebagai berikut : 

1. Aktiva 

Aktiva adalah sumber daya yang di kuasai oleh perusahaan akibat 

dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomis di masa 

depan diharapkan akan di peroleh perusahaan.15 Suatu aktiva 

mempunyai 3 (tiga) sifat pokok  

a) Mempunyai kemungkinan manfaat dimasa datang yang berbentuk 

kemampuan (baik sendiri maupun kombinasi dengan aktiva yang 

lain). Untuk menyumbang pada aliran kas masuk dimasa datang 

secara baik secara langsung maupun tidak langsung. 

b) Suatu badan usaha dapat memperoleh manfaatnya dan mengawasi 

manfaat tersebut. 

                                                             
15 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 17. Cet. IV. Buku 

Satu. (Jakarta. Salemba Empat: 1999), h. 9 
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c) Transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan hak perusahaan untuk 

memperoleh dan mengawasi manfaat tersebut sudah terjadi.16 

Dalam neraca aktiva dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu aktiva 

lancar dan aktiva tidak lancar. Suatu aktiva di klasivikasikan sebagai 

aktiva lancar jika aktiva terebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau 

diguanakan dalam jangka waktu siklus operasi normal 

perusahaan.  

b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka 

pendek dan diharapkan dapat direalisasi dalam jangka waktu 

kurang dari 12 bulan dari tanggal neraca. 

c) Beurpa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. 

Sedangkan aktiva yang tidak memenuhi kategori tersebut 

diklasifiksikan sebagai aktiva tidak lancar, seperti investasi 

jangka panjang aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak 

berwujud, dan aktiva lain-lain.17 

2. Kewajiban  

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul 

dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan 

arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung 

manfaat ekonomi. Kewajiban dibedakan antara kewajiban jangka 

                                                             
16 Baridwan, Zaki. Intermediate Accounting. Edisi 7. (Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta: 

1992), h. 20-21 
17 Ibid, h 25 
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pendek dan jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai 

kewajiban jangka pendek jika: 

a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal 

operasi perusahaan, 

b) Jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Semua 

kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang.18 

Kewajiban dalam neraca disebut juga sebagai hutang, dalam islam 

hutang piutang terdapat dalam al-quran. 

Firman Allah swt; dalam QS. Al-Baqarah/2 : 283 

لَْم تَ  ًضا فَْليَُؤد ِ ‘ْبَْعدُُكْم بَ َمْقبُْوضةٌ فَِاْن اَِمَن ِجدُْوا َكاتِبًافَِرَهٌن َواِْن ُكْنتُْم َعلَى ا َسفٍَروَّ

 هُ َوألَ تَْكتُُموا اشََّهادَةَ َوَمْن يَْكتُْمَها فَِانَّهُ اضثٌِم قَْلبُهُ االَِّذى اْؤتُِمَن اََمانَتَهُ َوْليَتَِّق َللَاُ َربَّ 

 وَللَاُ بَِما تضعءَملَُن َعِلْيمٌ 

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. 

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 

yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 

kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya 

kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 

Al-baqarah: 283)19 

 

Adapun maksud ayat tersebut adalah Allah SWT menjelaskan tentang 

hutang memperbolehkan adanya pinjaman atau hutang dimana di dalam ayat 

                                                             
18 Op.cit, h 26 
19  Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 

1784-1785), h. 71 
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dijelaskan “dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” Dimana 

Allah memperbolehkan mengambil pinjaman asalkan ada barang sebagai 

jaminannya 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam 

neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajban. Secara 

kebetulan biasanya jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai 

pasar keseluruhan dari saham perusahaan atau jumlah yang diperoleh 

dengan melepaskan seluruh aktiva bersih perusahaan baik secara satu 

persatu atau secara keseluruhan dalam kondisi Going-Concern.20 

4. Penghasilan 

Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 

satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan 

aktiva.21 

5. Beban 

Beban (expenses) adalah manfaat penrunan ekonomi selama satu 

periode akuntansi dalam arus keluar atau berkurangnya aktiva atau 

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal.22 

                                                             
20 Sofyan Harahap.  Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada. 2006), h. 105 
21 Ibid, h. 105 
22 Ibid, h. 106 
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b. Laporan komitmen dan kontinjensi 

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang 

berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan 

dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. 

Contohnya adalah komitmen kredit, komitmen penjualan atau 

pembelian aktiva bank dengan syarat Repo, sedangkan laporan 

kontenjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang 

memungkinkan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadi 

satu atau lebih dimasa yang akan datang. 

Laporan komitmen juga bisa dimaksudkan dengan pembayaran 

gaji/upah pegawai tepat pada waktunya sesuai dengan komtmen dan 

kesepakatan diawal.  

c. Laporan rugi laba 

Laporan rugi laba merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. 

d. Laporan arus kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua 

aspek yang berkaitan dengan bank, baik yang berpengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas disusun 

berdasarkan konsep kas selama periode laporan. 

e. Catatan atas laporan keuangan 

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi 

devisa neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya. 



22 
 

f. Laporan keuangan gabungan dan konsolidasi 

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-

cabang bank yang bersangkutan baik di dalam negeri maupun diluar 

negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang 

bersangkutan denga anak perusahaan. 

5. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk mennyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.23 Bagi para analisis laporan keuangan 

merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi 

ekonomis suatu perusahaan, pada tahap pertama seorang analisis tidak 

akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan dan 

apabila di lakukan, ia pun tidak akan mengetahui banyak tentang situasi 

perusahaan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui kondisi perusahaan 

adalah dengan laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan 

para praktisi bank harus melakukan pencatatan dengan transparan yaitu 

dengan terbuka dan jujur.  

Hal ini sesuai dengan Firman  Allah swt; dalam QS. Al-Anfal/8 : 27 

سُ أَيَُّها اْ ي نَ تَْعلَُمووَل َوتَُخواْ أََمنَتُِكْم َوأَْنتُْم لَِّذْيَن َءاَمنُْوأ الَ تَُخو نُْوا هللاَ َوألرَّ  

 

 

                                                             
23 Dwi Prastowo. D dan Rifka Julianty. Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi. 

Edisi Kedua. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2008), h. 5 
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Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) jangan kamu menghianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu 

mengetahui.”(QS. Al-Anfal/8 : 27)24 

 

Serta terdapat pula dalam Hadis Nabi Muhammad saw. 

حدَّثَنَا أَبُو َكاِمِل أَنَّ يَِزْيدَ ْبَن ُزَرْيعٍ َحدَّثَُهْم َحدَّثَنَا ُحَمْيدٌ يَْعنِي الطَِّويَل َعن يُوسَُف ْبِن 

ِ قَاَل ُكْنُت أَ َماَهَك اْلَمك ِ  ْكتُُب ِلفاُلٍَن نَفَقَةَ أَْيتَاٍم َكَن َوِليَّعُْم فَغَالَُطوهُ بِأَْلِف ِدْرهٍَم فَأَدَّاَها ي 

أَقءبُِض األَْلَف الَِّذي ذََهبُوا بِِه ِمْنَك  إِلَْيِهْم فَدَْرْكُت لَُهْم ِمْن َماِلِهْك ِمثْلَْيَها قَاَل قُْلتُ 

إِلَى بِي أَنَّهُ َسِمَع َرسُوَل هللاِ صلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل أَد ِ األََمانَةَ قَالض اَل َحدَّ ثَنِي أَ 

ُوْد()َرَواهُ اَبُْو دَا َمْن اْءتََمنََك َواَل تَُخْن َمْن َخانَكَ   

Artinya:  

“Almaky berkata: saya menulis untuk fulan tentang nafaqah anak yatim, ia 

wali mereka, ia menyerahkan uang 1000 dirham, kemudian ia 

mengembalikannya pada anak yatim tersebut, maka saya melihat harta 

mereka dua kali lipat. ”Almaky berkata: “saya akan mengambil 1000 

dirham yang dibawa mereka.” Orang tersebut menjawab: “Tidak, Ayahku 

bercerita padaku bahwa ia mendengar Nabi bersabda: laksanakanlah 

amanat pada orang yang telah mempercayaimu dan janganlah menghianati 

orang yang menghianatimu.”(H.R Abu Daud).25 

 

Penjelasan dari ayat dan hadis diatas yaitu tentang menjaga amanat 

yang diberikan. Dimana Allah dan rasulnya memerintahkan agar 

senantiasa menjaga amanah dan bertanggug jawab terhadap amanah yang 

diberikan. Untuk itu praktisi bank yang dipercayakan untuk menyusun 

laporan keuangan suatu bank, harus dilakukan dengan penuh tanggung 

                                                             
24 Op.cit, h. 264 
25 Ilfi Nur Diana, Hadis-hadis Ekonomi. (t.tp: UIN Malang Press, 2008), h. 145-146 
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jawab dan jujur.  laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana 

informasi bagi analisis dalam proses pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan (Financial Statement) merupakan ikhtisar mengenai 

keadaan keuangan suatu bank pada periode tertentu. Secara umum ada 

empat bentuk laoporan keuangan yang pokok yang dihasilkan perusahaan 

yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan 

laporan aliran kas. Dari keempat laporan tersebut hanya dua macam yang 

umum digunakan untuk analisis yaitu laporan neraca dan laporan laba 

rugi. Hal ini disebabkan laporan perubahan modal dan laporan aliran kas 

pada akhirnya akan diikhtisarkan dalam laporan neraca dan laporan laba 

rugi.26 

Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi 

keuangan suatu bank yang melibatkan neraca dan laporan laba rugi. 

Neraca (balance sheet) suatu bank menggambarkan jumlah kekayaan 

(harta), kewajiban (hutang) dan modal dari bank tersebut pada saat 

tertentu. Tujuan penyusunan laporan keuangan suatu bank secara umum 

adalah sebagai berikut :27 

a. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban 

dan modal bank pada waktu tertentu; 

                                                             
26 Cyrillius Martono Analisis Pengaruh Profitabilitas Industr,Rasio Leverage Keuangan 

Tertimbang dan Intensitas Modal Tertimbang Serta Pangsa Pasar Terhadap “ROA” dan “ROE” 

Perusahaan Manufaktur yang Go- Public di Indonesia. (Surabaya : Universitas Katolik Widya 

Mandala. 2002), h. 62 
27 Ibid ,h. 62-63 
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b. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari 

pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

periode tertentu; 

c. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank; 

d. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu 

periode. 

6. Unsur-unsur Laporan Keuangan Bank Syariah 

Perangkat laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan oleh bank 

bank islam terdiri dari:28 

a. Laporan posisi keungan (Neraca) 

b. Laporan laba rugi  

c. Laporan Arus Kas 

d. Laporan perubahan modal pemilik dan laporan laba ditahan 

e. Laporan perubahan investasi terbatas 

f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan 

(apabila bank bertanggung jawab atas pengumpulan dan pembagian 

zakat) 

g. Laporan sumber dan penggunaan dana qard 

h. Catatan-catatan laporan keuangan  

                                                             
28 Zainul Arifin. Dasar-dasar Manajemen Bank Syari. (Jakarta :Pustaka Alvabet. 2002), h. 

66 
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i. Pernyataan, laporan dan data lainyang membantu dalam 

menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan 

keuangan sebagaimana ditentukan didalam statement of objctive. 

C. Kesehatan Bank Syariah 

1. Tinjauan Tentang Kesehatan Bank 

Berdasarkan pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank wajib 

memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan 

modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan 

solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.  Menurut 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, 

penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank 

melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, 

rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar.29 

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian 

kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang 

didasarkan atas materialistis dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian 

serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan 

perekonomian nasional.  Dengan semakin meningkatnya kompleksitas 

usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang 

                                                             
29 SE BI No. 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004. DI akses pada tanggal 16 Desember 

pukul 15.05 
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mungkin timbul dari opersaional bank. Bagi perbankan, hasil akhir 

penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana 

dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang sedangkan 

bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan 

dan implemetasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. 

Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori 

yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, namun sistem 

pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank didsarkan pada 

“reward system” dengan nilai kredit antara 0 sampai dengan 100, yakni 

sebagai berikut: Menurut Susilo, kesehatan suatu bank dapat diartikan 

sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan opersional 

perbankan secara normal dan maupun untuk mempengaruhi semua 

kewajibannya dengan baik. Sesuai dengan peraturan yang berlaku.30 

2.  Indokator  CAMEL 

a. Model Camel  

Kinerja bank atau lebih tepatnya kemampuan bank dalam melunasi 

hutangnya atau likuiditas, telah menjadi perhatian kedua di lokal dan 

tingkat internasional. Rasio keuangan yang sering digunakan untuk 

mengukur keseluruhan kesehatan keuangan bank dan kualitas manajemen. 

Alat regulator bank yang digunakan sebagai rasio keuangan untuk 

                                                             
30 Sri Susilo. dkk. Bank dan lembaga keuangan lainnya. (Jakarta: Salemba Empat. 2000), 

h. 22-23 
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membantu mengevaluasi kinerja bank sebagai bagian dari sistem 

CAMEL.31 

Rangka awal CAMEL dimaksudkan untuk menentukan ketika 

menjadwalkan situs pemeriksaan dari bank, rangka populer yang 

digunakan oleh regulator adalah rangka CAMEL yang menggunakan 

beberapa rasio keuangan untuk membantu mengevaluasi kinerja bank.32 

Bukti Empiris penggunaan rasio cadangan sebagai penilaian terhadap 

kinerja bank mencakup : 

1) Beaver, adalah orang pertama yang menggunakan rasio keuangan 

untuk memprediksi kebangkrutan, studi ini terbatas hanya untuk 

melihat satu rasio pada suatu waktu.33 

2) Altman, memaparkan beberapa perubahan menggunakan Multiple 

Discriminant Analysis (MDA). Analisis ini gabungan dari 

beberapa informasi rasio keuangan dalam satu produksi model. 

Altman Z, menjelaskan skor model adalah hasil dari beberapa 

Descriminant analisis dan telah menjadi populer selama beberapa 

decade, model MDA mudah untuk digunakan dan sangat akurat. 

Altman melakukan bisnis dari sector berbeda dengan cara yang 

                                                             
31 Piyu Yue. Data Envelopment Analysis and Commercial  Bank Performance: A primer 

with Application to Missouri Banks. (IC2 Institut : University of Texas at Austin.(2009), h. 31  
32 Ibid, h.31 
33 Wrinkar. A. D. dan Tanco M. CAMEL(S) and Performance Evaluation : The Way 

Forward. (2007), h. 5 
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sama, mengabaikan fakta bahwa ada nilai-nila berbeda yang harus 

dinilai untuk indikator sehat rasio keuangan dari jenis bisnis.34 

3) Maishanu mengidentifikasi delapan rasio keuangan yang bisa 

berfungsi dalam menginformasikan analisis keuangan bank dari 

Negara. Karena itu ia mengajukan sebuah model untuk 

memprediksi kegagalan bank-bank komersial.35 

Dalam memprediksi kebangkrutan membandingkan dua model yang 

digunakan dalam rasio keuangan. Ditemukan bahwa pendekatan yang 

dilakukan baik dari model MDA dengan pendekatan keputusan  

mengklasifikasikan 89% bank-bank bangkrut dalam dua tahun terakhir. 

Sementara MDA punya 81%. Rasio keuangan yang digunakan memiliki 

variabel profitabilitas, likiditas, leverage, turnoff dan total aset.36 

Perubahan dari industry perbankan telah dilakukan evaluasi bahkan 

lebih sulit, perlunya kehati-hatian untuk lebih mudah disesuaikan memilih 

bentuk analisis keuangan. Berikut adalah metode parametric yaitu: 

Stochastic Frontier Approach (SFA), the Thick Frontier Approach (TFA), 

dan Distribution Freehall Aproach (DFA) dan metode non parametic yaitu 

Data Envelopment Parametric (DEA).37 

                                                             
34 Altman I. Edward. “Financial Discriminant Analysis and Predictioan of Corporate 

Bankruptcy” dalam Journal of Finance. New York University tahun 1996, h. 6 
35 Malami M. Maishanu. “Univariate Approach to Predicting failure in the Commercial 

Banking Sub-Sector” Dalam Jurnal Nigerian of Accounting Research. Vol. 1 no. 1 Department Of 

Accounting . Ahmadu Bello University Zaria Tahun 2004, h. 76 
36 36 Wrinkar. A. D. dan Tanco M. CAMEL(S) and Performance Evaluation : The Way 

Forward. (2007), h. 5 
37 Ibid. h. 7 
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Bukti empiris dari pendekatan parametric yaitu dikemukakan oleh Asfte 

dan Liwan. Sedangkan bukti empiris non parametric DEA yaitu dikemukakan 

oleh beberapa ahli yaitu: Cinca dan Malinero, Cinca Et Al, Sathye, Yue, Grigorian 

dan Manole, Su dan Tanko, Wrinkar dan tanko.38 

Memilih spesifikasi dan perangkat DEA melalui unit PCA Cinca dan 

Malinero mampu mengidentifikasi dan memberiperingkat 18 kepada china dalam 

hal efisiensi  dan memanfaatkan produk input untuk mengahsilkan produk output. 

Kota Maverick juga diidentifikasikan sebagai kota yang dapat memicu kearah 

reformasi ekonomi oleh pemerintahan china.39 

b. Analisis CAMEL 

Analisis CAMEL digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan 

bank umum di Indonesia. Hal ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia 

Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank 

umum dan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem 

penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip bank syariah. 

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 

mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari :40 

1) Capital (permodalan) 

Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan 

usaha. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut 

Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah kecukupan modal yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

                                                             
38  Ibid. h. 7 
39  Ibid. h. 7 
40 SE BI No. 9/1/PBI/2007, DI akses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 20.00 
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mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi dan mngontrol risiko-risiko yang timbul yang 

dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.41 

Cara mengukur CAR yaitu dengan cara membandingkan modal 

terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).42 Penilaian 

tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia.43 

2) Asset (aktiva produktif) 

Aset adalah penempatan dana dalam bentuk simpanan dana atau 

kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan dana pada bank 

lain, dan penyertaan dalam rangka mendapatkan hasil pengembangan 

yang optimal.44 Selain itu pandia mengatakan asset adalah kegiatan 

pengalokasian dana kedalam berbagai kemungkinan investasi. 45 

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva produktif yang 

dimiliki oleh suatu bank yang diukur dengan 2 macam yaitu: 

1. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva 

produktif. 

2. Rasio penyisihan pengahpusan aktiva produktif terhadap aktiva 

produktif yang dikalsifikasikan. 

                                                             
41 Kasmir. Analisis Laporan Keuangan (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada: 2012), h. 11 
42 Ibid, h. 11 
43 Malayu Hasibuan S.P. Dasar-dasar Perbankan ( Sinar Grafika Offset : 2011), h. 48 
44 Ali Herli Suyanto. Buku Pintar Pengelola BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan 

Mikro.  (Yogyakarta. C.V Andi Offset: 2013), h.136  
45 Pandia, Frianto. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. (Jakarta. Rineka Cipta: 2012), 

h. 28 
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NPF (Net Performing Financing) merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. 

3) Management 

Manajemen atau pengelola suatu bank akan menentukan sehat 

tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelola suatu 

manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam 

penilaian tingkat kesehatan. Suatu bank diharapkan dapat 

menciptakan dan memelihara kesehatannya. Pembahasan ini terdiri 

dari manajemen umum, dan manajemen resiko.46 

4) Earning (rentabilitas) 

Rentabilitas adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank 

dalam mengahasilkan laba dengan aktiva atau model dalam periode 

tertentu.47 sedangkan rasio rentabilitas adalah merupakan 

perbandingan laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum 

pajak dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. 

Agar hasil perhitungan rasio mendekati dengan kondisi yang 

sebenarnya maka posisi modal dihitung secara rata-rata selama 

periode tersebut.48 

 

 

                                                             
46 Ibid. h. 13 
47 Ibid. h. 65 
48 Slamet Riyadi. Banking Asset And Liability Management. (Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 155 
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5) Likuiditas 

Suatu bank dapat dilakukan likuid, apabila bank yang 

bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-

hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud hutang jangka 

pendek yang ada dibank antara lain adalah seperti simpanan masarakat 

seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika 

pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus 

dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.49 

                                                             
49 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 49-50 


